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  1)  Justeringsperson 
 Styrelsen utsåg Jenny Hesson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  
  2)  Föredragningslista 
Föredragningslistan godkändes. 
 
  3)  Ev kommentarer till protokollet från mötet den 9 maj 
(http://www.ibg.uu.se/digitalAssets/61/61428_Protokoll110509.pdf) 
Beträffande försäljning via FN-organet Unido-imr meddelade Torgny Persson att Margareta Krabbe träffar 
representanter från Kina som kommer till Uppsala 110920--22. Onsdag den 14 sep träffar Torgny Persson 
representanter från kinesiska Utbildningsdepartementet.  
 
  4)  Registreringsstatistik till höstens program och kurser 
Genomgång av registreringsstatistik för hösten. 
Vi har tidigare valt att sista ansökningsdag till en kurs varit samma dag som kursen börjar. Detta har medfört 
vissa administrativa förseningar. För period II och framåt stänger vi 5 arbetsdagar innan kursen startar, då bör 
lärarna ha rätt uppgift om studentantal vid kursstart. 
Utländska studenter får gå en kurs i svenska utan kostnad. 
Avtal om studentutbyte med Mexico håller på att upprättas. Gäller främst för X-programmet. 
 
  5)  Fakultetens halvårsredovisning av GU (bilaga) 
Genomgång av dokumentet som visar att fakulteten klarat uppdraget det första halvåret. 
 
  6)  Prefekt vid IBG från 2012-01-01. Valberedningsgrupp eller beslut (bilaga) 
Torgny Persson lämnade sammanträdesrummet under överläggningarna som leddes av Ingela Frost. 
Institutionsstyrelsen föreslår enhälligt omval av Torgny Persson som prefekt vid Institutionen för 
biologisk grundutbildning under perioden 120101--130228. 
Beslut: Styrelsen föreslår vicerektor att Torgny Persson skall förordnas som prefekt vid Institutionen för 
biologisk grundutbildning under perioden 120101--130228. 

 
  7) Jämställdhetsplan för 2011--2014. 
Genomgång av dokumentet Jämställdhetsplan för 2011--2014. Ändring sidan 4, där rubriken ’Mål och 
åtgärder’ tas bort. Under punkt 7, ’Arbetsförhållanden och arbetsmiljö’ stryks stycket ’Förslag på frågor’ 
Beslut: Jämställdhetsplanen fastställs efter ovanstående ändringar. 
 
  8) Examinatorer på IBGs kurser 2011/2012. Information (3 bilagor) 
Information om dokumenten, skickas till fakulteten för beslut. 
 
 
 
 



   9) Lägesrapport inför HSVs kvalitetsvärdering nästa år (bilaga) 
Utvärdering sker under hösten 2012. Uppnår studenterna målet? HSV tittar på examensarbeten, studenter 
utfrågas via enkät, studierektorerna har pedagogiska samtal med lärarna. Utvärdering på max 20 sidor ska 
skrivas för varje program – visa att målen uppfylls. Enkät ska skickas till studenter som läst från 2007 och 
framåt. Vad tycker studenterna, har målen uppfyllts? Nationell konferens i biologi hålls i Kristianstad i 
november, en representant från HSV deltar. 
 
10) Kvalitetsarbete inom TUN 
(http://www.teknat.uu.se/digitalAssets/64/64115___tg__rder_2011.pdf). Margareta Krabbe informerar. 
Då Margareta Krabbe inte var närvarande vid mötet, görs redovisning vid nästa möte. 

 
11) Integrerad riskhantering (http://uadm.uu.se/Riskhantering). Inventering av synpunkter. 
Riskanalys ska skickas senast 15 september. Torgny Persson skickar analysen med våra synpunkter. 
 
12) Revision av planen för pedagogiskt utvecklingsarbete 2010-2012 (bilaga). Arbetsgrupp 
Uppdatering av dokumentet ska göras. Pengar för pedagogiska projekt finns att söka senast den 10 oktober. 
Till arbetsgrupp valdes Ingela Frost, Torgny Persson, Anders Berglund och Andreas Bundsen, med Ingela 
Frost som sammankallande. Återrapportering görs vid kommande styrelsemöten. 
 
13) Meddelanden 

a) Torgny Persson meddelade att Ulf Danielsson, ny vicerektor, kommer på besök till IBG. 
b) Ingela Frost arbetar med revision av basblocket på Kandidatprogrammet, som ska vara klart 
den 1 november. Önskemål också inkommit från lärare om översyn av år 2. Ulla Tengblad, NUN, träffar 
alla programsamordnare. Förslag om att införa 3 omtentadagar på hösten.  
c) Eva Damm informerade att kursinformationsdag hålls vid EBC den 28 september. 
Föreläsningar kl 14.00, posterutställning från kl 15.00. Eva Damm vill att lärarna tipsar om studenter som 
kan delta vid posterutställningen. Tid för fotografering av studenter måste skickas i god tid. IBG har nu en 
kopieringsmaskin för posterframställning. 

d) BÄR framförde önskemål om fler mikrougnar. Torgny Persson meddelar Jan Ekström. BÄR håller också 
på med en ny hemsida, eller kan BÄR få en flik under IBGs hemsida? Torgny Persson hör med Elisabeth 
Långström. 

 
14) Övrigt 
IBGs webbsidor har nu flyttats till det nya publiceringssystemet InfoGlue. 
 
 
 
Nästa styrelsemöte 2011-10-17, sal 1, kl 14.30.  

  
 
Uppsala 2011-09-12 

 
  

Eva Wallin 
 
 
Justeras: 
 
 
Torgny Persson   Jenny Hesson 
 
 Ett underskrivet original med ev bilagor finns i IBG:s arkiv. 

http://www.teknat.uu.se/digitalAssets/64/64115___tg__rder_2011.pdf�
http://uadm.uu.se/Riskhantering�

